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Resumo 

 

Objetivo: Em dezembro do ano de 2019, uma nova doença, causada pelo coronavírus 

(COVID-19 ou SARS-CoV-2), foi identificada pela primeira vez na China e, 

rapidamente, se espalhou pelo mundo, causando um grande número de mortes. A 

quarentena foi implementada em muitos países como medida preventiva quanto à 

disseminação da doença. O impacto dessa situação no uso de drogas e na saúde 

mental dos indivíduos ainda é pouco conhecido. Tomando esse contexto, este estudo 

transversal procurou verificar associações entre a quarentena, o uso de substâncias 

psicoativas e possíveis sintomas de depressão e ansiedade. Métodos: Os 

participantes dessa pesquisa deveriam estar em processo de quarentena devido à 

pandemia por COVID-19. Eles foram convidados a preencher um questionário online, 

por meio de mídias sociais e Assessoria de Imprensa da UNIFESP, entre abril e maio 

de 2020.  Os instrumentos de avaliação utilizados foram o Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-9), General Anxiety Disorder-7 (GAD-7) e uma adaptação do 

Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST). Resultados: 

A amostra foi constituída por 2398 participantes, os quais atenderam aos seguintes 

critérios de inclusão: estar em quarentena, ser maior de 18 anos e residir no Brasil. 

Identificou-se, por meio da pesquisa, que houve uma diminuição na frequência de uso 

de praticamente todas as drogas investigadas na amostra avaliada. Não houve 

associação dessa redução com sintomas de ansiedade e depressão. Essa diminuição 

na frequência de uso só não foi observada em indivíduos do sexo masculino, com 

ocupação diferente da doméstica, e solteiros, ou seja, esses indivíduos mantiveram o 

padrão de uso anterior à pandemia. 

Conclusões: Este foi um estudo transversal, com dados coletados no início da 

pandemia no Brasil. A menor frequência de uso de substâncias pode ser devido à 

circunstância contextual de proibição de aglomeração e fechamento de locais de 

consumo. É importante salientar que este estudo é um recorte, a pandemia ainda 

estava em desenvolvimento no país e as consequências só poderão ser avaliadas 

com estudos longitudinais.  

 

Descritores: Uso de drogas; COVID-19; Pandemia; Quarentena; Saúde Mental. 
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Abstract 

 

Objective: The quarantine has been implemented in many countries since 2019, such 

as measure to prevent the spread of the disease caused by a coronavirus. Data about 

the impact of this condition on mental health and drug use was scarce on the literature. 

Thus, this was a cross-sectional study sought to assess possible associations between 

quarantine, the use of psychoactive substances and symptoms of depression and 

anxiety. Methods: Participants in this research should be in the quarantine process 

due to the COVID-19 pandemic. They were invited to complete an online 

questionnaire, through social media and the UNIFESP Press Office, between April and 

May 2020. The assessment instruments used were the General Anxiety Disorder-7 

(GAD-7) scale, the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), and an adaptation of the 

Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST). Results: The 

sample consisted of 2398 participants who met the inclusion criteria: being in 

quarantine, aged 18 years or older, and residing in Brazil. It was identified, through the 

research, that there was a decrease in the frequency of use of practically all the drugs 

investigated in the evaluated sample. There was no association of this reduction with 

symptoms of anxiety and depression. This decrease in the frequency of use was not 

observed only in male individuals, with occupation other than domestic service, and 

single individuals, that is, these individuals maintained the pattern of use prior to the 

pandemic. Conclusions: This was cross-sectional research, with data collected at the 

beginning of the COVID-19 pandemic in Brazil. The lower frequency of substance use 

may be due to the contextual circumstance of banning agglomeration and closing 

consumption places. It is important to highlight that this is a transversal analysis, the 

pandemic was still developing in the country and the effects can only be evaluated with 

longitudinal studies.  

 

Keywords: Drug use; COVID-19; Pandemic; Quarantine; Mental health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro do ano de 2019, uma nova doença, causada pelo coronavírus 

(COVID-19 ou SARS-CoV-2), foi identificada pela primeira vez na cidade de Wuhan, 

província de Hubei, na China. Rapidamente, a doença se alastrou por todo o território 

chinês e atingiu outros lugares do mundo, tornando-se uma pandemia global 

(TRIGGLE et al., 2020). O COVID-19 causou muitas mortes em todo mundo, pois no 

início da pandemia não existiam vacinas aprovadas ou medicamentos específicos 

para tratar essa doença (LI et al., 2020).  

A quarentena foi implementada em muitos países como medida preventiva de 

disseminação da doença (WILDER-SMITH & FREEDMAN, 2020). Essa medida 

refere-se à restrição do movimento de pessoas que podem ter sido expostas a uma 

doença contagiosa, mas que não estão doentes, podendo essa atitude ser voluntária 

ou obrigatória (CETRON & LANDWIRTH, 2005).  

No passado recente, outros vírus também provocaram períodos de 

quarentenas. Em 2002 e 2003, um surto de coronavírus foi responsável pela Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS, sigla para o termo em inglês Severe acute 

respiratory syndrome) nas populações de algumas áreas da China, Singapura e 

Canadá (ANDERSON et al., 2004). Além desse caso, surgiu, em 2012, na Arábia 

Saudita, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-COV), marcando a 

segunda introdução de um coronavírus na população humana (DE WIT et al., 2016). 

Em 2014, a quarentena ocorreu em muitos países da África durante o surto de Ebola 

(BARBISCH et al., 2015).  

A quarentena é relatada, por aqueles que foram a ela submetidos, como uma 

experiência desagradável e estressante, sobretudo por ocasionar privação de 

liberdade, separação dos familiares, incerteza sobre possível contaminação da 

doença e tédio. Existem indicativos de que, após esses períodos de quarentena, 

vários casos de suicídio são mapeados, bem como dá-se o aumento da agressividade 

e da violência (LAU et al., 2004; BARBISCH et al., 2015; ZHANG et al., 2020a). Esses 

dados revelam que a situação da quarentena pode influenciar negativamente as 

emoções e os comportamentos das pessoas, o que traz prejuízos para a saúde dos 

indivíduos. 
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A pandemia por COVID-19 pode ser considerada um evento estressante, e 

indivíduos confinados podem enfrentar níveis de estresse mais elevados devido à 

necessidade de adaptação à permanência prolongada em casa (ZHANG, 2020b). 

Além disso, essas adaptações podem ser mais desafiadoras para trabalhadores em 

tempo integral do que estudantes ou desempregados, pois eles enfrentam a 

necessidade de mudar para o trabalho remoto, muitas vezes sob alta pressão. 

Também é preciso considerar o impacto negativo da pandemia resultante do bloqueio 

da vida diária e das atividades econômicas, o que pode ser responsável por parte dos 

problemas de saúde mental em indivíduos cujas capacidades de ganho financeiros 

diminuíram (ARAGONA et al., 2020). De qualquer forma, são diversas as influências 

desse evento global sob os hábitos dos indivíduos. 

Um importante aspecto comportamental observado em outras pandemias em 

que se fez necessária a quarentena foi o aumento de uso de substâncias psicoativas. 

Durante a pandemia ocorrida no ano de 2003, ligada à SARS, foi relatado um aumento 

no uso de álcool, um ano após o surto, entre os habitantes de Hong Kong. Em um 

outro estudo com profissionais da saúde em Pequim, foi verificado, após três anos do 

surto de SARS, que os funcionários que trabalharam em enfermarias de alto risco 

obtiveram 1,5 vezes maiores riscos para sintomas de transtornos por uso de álcool se 

comparado aos funcionários que não estavam em exposição à doença (WU et al., 

2008; CHONG et al., 2004). Nesses estudos, também foi possível observar que esse 

aumento dos sintomas de abuso e/ou dependência de álcool estavam 

significantemente associados a sintomas de depressão e ansiedade.  

No que se refere à atual pandemia, um estudo de março de 2020, conduzido 

pela USA Nielsen Company, apontou um aumento de 240% nas vendas de álcool pela 

internet nos Estados Unidos (MICALLEF, 2020). Porém, é preciso ressaltar que crises 

econômicas tendem a reduzir o consumo de álcool, o que é gerado, principalmente, 

por problemas financeiros (BOR et al. 2013).  

Em uma pesquisa online transversal, realizada com adultos poloneses, a 

maioria dos pesquisados (77%) não relatou aumento no consumo de álcool durante a 

quarentena por COVID-19 e 8,3% não teve certeza se o consumo foi afetado (SIDOR 

& RZYMSKI, 2020). Já 14,6% relataram um aumento no consumo de álcool. Deve-se 

considerar que durante os bloqueios, alguns indivíduos estão mais sujeitos ao uso 
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excessivo de álcool. Consequentemente, isso pode levar ao aparecimento de 

transtorno por uso de álcool entre indivíduos de maior risco. 

Os fumantes, por sua vez, podem utilizar, em diversas circunstâncias, os 

cigarros como um alívio do estresse em momentos de confinamento (FIDLER & 

WEST, 2009). Nesse cenário, existe uma alta prevalência de pacientes fumantes entre 

pacientes com transtornos por uso de substâncias. No contexto da pandemia por 

COVID-19 em específico, o consumo atual de tabaco foi associado a um aumento de 

1,4 no risco de desenvolver uma forma grave da doença e de 2,4 no risco de requerer 

cuidados intensivos (VARDAVAS & NIKITARA, 2020). 

É importante indicar que o consumo de álcool e cigarro pode aumentar a 

vulnerabilidade à infecção por SARS-CoV-2 e piorar o estado clínico de pacientes com 

COVID-19 (SZABO & SAHA, 2015). É relatado que o uso crônico de álcool pode 

aumentar a suscetibilidade à infecção viral, devido a um efeito complexo, incluindo 

mecanismos de imunidade inata e adaptativa. 

Outros transtornos mentais, como depressão e ansiedade, já bastante 

prevalentes, parecem ter um risco aumentados nessa situação de quarentena. O 

National Comorbidity Study, nos Estados Unidos, estimou que o transtorno depressivo 

tem uma prevalência ao longo da vida de aproximadamente 16%, tornando-se um dos 

transtornos psiquiátricos mais frequentemente diagnosticados (KESSLER et al., 

2005). Em 2020, foi previsto que o transtorno depressivo maior seria a segunda 

principal causa de incapacidade em todo o mundo (KESSLER et al., 2005). 

Os transtornos de ansiedade têm uma prevalência estimada em 18% ao longo 

da vida; portanto, são também uma das doenças psiquiátricas mais frequentes na 

população em geral (KESSLER et al., 2005). Dados da Organização Mundial da 

Saúde apontam que a prevalência mundial do transtorno de ansiedade é de 3,6% 

(WHO, 2017). No Brasil, ele está presente em 9,3% da população, possuindo o maior 

número de casos de ansiedade entre todos os países do mundo. Ainda de acordo com 

essa organização, a prevalência mundial de depressão é de 4,4%; esse transtorno 

atinge 5,8% da população brasileira (WHO, 2017). Tanto transtorno de ansiedade, 

como depressão, são mais comuns entre as mulheres do que entre os homens. 

Em uma revisão de estudos (BOHLKEN, 2020) sobre o estresse psicológico 

dos trabalhadores da saúde causado pela pandemia da COVID-19, foram relatados 

sintomas de depressão e ansiedade. Graus graves desses sintomas foram 
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encontrados de 2,2% a 14,5% entre todos os participantes. A gravidade dos sintomas 

mentais foi influenciada por idade, sexo, ocupação, tipo de atividades realizadas e 

proximidade com os pacientes COVID-19. 

Pesquisas buscam compreender os fenômenos e as variáveis multifatoriais 

sobre o uso abusivo de substâncias psicoativas, de maneira a evidenciar fatores que 

podem aumentar os riscos de desenvolvimento de transtornos ou que configuram 

medidas protetivas. Fatores de risco incluem, sobretudo, características individuais 

(sintomas de depressão, ansiedade e insegurança); familiares (desestrutura familiar e 

pessoas usuárias de drogas na família); escolares (baixo desempenho ou exclusão 

escolar); sociais (violência, falta de trabalho e lazer); disponibilidade da droga; e 

influência da mídia. Outros fatores a serem mencionados são características 

sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade e classe social) e ausência de prática 

religiosa. Por sua vez, dentre os fatores de proteção que se destacam, estão fortes 

vínculos afetivos familiares e associação com amigos não usuários (SWENDSEN et 

al., 2010; PERRENOUD et al., 2021). 

Todas essas variáveis parecem estar afetadas de algum modo no complexo 

período atual, ocasionado pela pandemia de COVID-19. O presente estudo teve como 

objetivo investigar os impactos do início da quarentena e do isolamento social devido 

à pandemia por COVID-19, o uso de drogas e frequência de uso, sintomas ansiosos 

e depressivos e características sociodemográficas de uma amostra populacional 

brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar, de maneira transversal, os impactos do início da quarentena e do 

isolamento social devido à pandemia por COVID-19 sobre sintomas depressivos, 

ansiedade e uso de substâncias psicoativas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Caracterizar o consumo de drogas por usuários em situação de quarentena e 

isolamento social devido à pandemia por COVID-19, identificando os tipos de 

substâncias consumidas e a frequência de uso. 

Avaliar se características sociodemográficas e/ou sintomas de ansiedade e/ou 

depressão estão associados ao uso de substâncias psicoativas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

Tratou-se de uma pesquisa transversal que teve como objetivo avaliar a relação 

entre o uso de substâncias psicoativas e a saúde mental de indivíduos durante o início 

do período de quarentena ocasionado pela pandemia de COVID-19. Este projeto e 

todos os procedimentos incluídos foram aprovados pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP), tendo como número de aprovação a sequência 031098/2020 

(ANEXO 1). 

 

3.2 Participantes 

 

Os voluntários foram recrutados por meio de mídias sociais, principalmente 

através de grupos de Facebook e WhatsApp, e da Assessoria de Imprensa 

Institucional da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O questionário foi 

disponibilizado, de maneira online, entre os dias 20 de abril de 2020 e 22 de maio de 

2020. Todos os participantes tinham que concordar com sua participação após a 

leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 2). 

 Qualquer nível de afastamento social foi incluído neste estudo, como 

isolamento, quarentena ou distanciamento social. Estes três aspectos não foram 

discriminados para a coleta de dados. 

Os critérios de inclusão para participação na pesquisa foram: caracterizar-se 

como indivíduo com mais de 18 anos, participante do processo de quarentena devido 

à pandemia por COVID-19, ser residente no Brasil e responder ao questionário de 

maneira completa. Foram excluídos aqueles que não aceitaram participar; sujeitos 

menores de 18 anos; residentes em cidades que não são brasileiras; indivíduos que 

não estão em quarentena; pessoas com resposta duplicada ou triplicada; e todos os 

que apresentaram variância zero nas escalas de sintomas de depressão e ansiedade. 

Analisou-se, ainda, as respostas das escalas de ansiedade e depressão, verificando 

quais participantes responderam a uma única categoria de respostas, sendo esses 

excluídos da contagem final, pois a variância igual a zero significa que não houve 
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variação, ou seja, todos os valores eram iguais para os scores das escalas, podendo 

significar que não houve cuidado ao responder os itens. (TOEPOEL et al., 2009). 

 

3.3 Instrumentos 

 

O questionário online foi fundamentado em três instrumentos: Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-9), General Anxiety Disorder-7 (GAD-7) e uma adaptação do 

Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST). Todos os 

instrumentos foram validados para a população brasileira (MAPI RESEARCH 

INSTITUTE, 2006; DE LIMA OSÓRIO et al., 2009; WHO, 2002). A escolha por esses 

instrumentos baseou-se no tempo de preenchimento e na facilidade de entendimento 

para a população em geral. O questionário completo pode ser visualizado no ANEXO 

3. 

O Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) avalia transtornos depressivos de 

acordo com os critérios do DSM-IV, a saber, Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, Fourth Edition. O instrumento é composto por nove itens, dispostos 

em uma escala de quatro pontos, a qual vai de 0 (nenhuma vez) a 3 (quase todos os 

dias). A pontuação final varia de 0 a 27 e indica a avaliação da frequência de sinais e 

sintomas de depressão nas últimas duas semanas (DE LIMA OSÓRIO et al., 2009). 

O General Anxiety Disorder-7 (GAD-7) foi desenvolvido como uma ferramenta 

de triagem de autorrelato para sintomas de ansiedade generalizada experienciados 

pelo indivíduo durante o período de duas semanas. O questionário consiste em sete 

perguntas baseadas nos critérios do DSM-IV, cada qual composta de escala de 

quatro pontos — de 0 (nenhuma vez) a 3 (quase todos os dias) —, com pontuação 

final que varia de 0 a 21, para medir frequência de sinais e sintomas de ansiedade 

(MAPI RESEARCH INSTITUTE, 2006). 

Em relação ao Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test 

(ASSIST), em nosso estudo, utilizamos a mesma categorização das drogas, mas 

adaptamos o instrumento com a criação de duas questões sobre a frequência de uso 

de drogas antes e durante a quarentena. Manteve-se, então, apenas a questão sobre 

o uso na vida de drogas (WHO, 2002). 

As questões relacionadas aos dados sociodemográficos e informações sobre 

COVID e quarentena foram elaborados pelos autores do estudo. 
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3.4 Análises estatísticas 

 

O cálculo do tamanho amostral foi feito no software G*Power 3.1. Para 

conseguir detectar uma diferença de 10% (tamanho de efeito pequeno), em apenas 

um grupo e duas medidas temporais (antes e durante a quarentena), com um poder 

de 80% e considerando um nível de significância de 5%, seriam necessários 199 

participantes. Para o presente estudo, foi considerado um número amostral mínimo 

de 2150 respostas, baseado em estimativas prévias de que entre 15 e 85% dos 

questionários poderiam ser invalidados (HUANG & ZHAO, 2020; SCHNEIDER JR. et 

al., 2015).   

As análises foram conduzidas no software R, versão 3.6.1, utilizando o pacote 

buildmer. A análise descritiva, por sua vez, foi feita apresentando variáveis contínuas 

como média. Nesse processo, o desvio padrão e variáveis categóricas foram 

apresentadas como frequência e porcentagem. 

Para analisar a variação do uso de cada substância psicoativa, antes e durante 

a quarentena, foi utilizado o teste estatístico não-paramétrico de Wilcoxon. Para esses 

testes, a variável dependente refere-se à frequência de uso, categorizada em 0 

(nunca), 1 (poucas vezes), 2 (às vezes), 3 (frequentemente) e 4 (diariamente). Como 

medida de tamanho de efeito, foi calculado o delta de Cliff.  

Para avaliar a associação entre variáveis sociodemográficas, sintomas de 

ansiedade e depressão e situação em relação ao COVID-19 no uso de substâncias, 

foi feito um escore geral do ASSIST para todas as substâncias, nos períodos antes e 

durante a quarentena, somando as respostas das variáveis por droga, sendo 

calculado, então, um delta (ASSIST durante da quarentena – ASSIST antes da 

quarentena). 

Foi feito, ainda, um modelo de regressão linear exploratório, adicionando como 

possíveis preditores: variáveis sociodemográficas dos participantes da pesquisa 

(sexo, idade, estado civil, renda, ocupação e com quem mora); variáveis relacionadas 

ao COVID (diagnóstico da doença, frequência de saída da residência e tempo de 

quarentena); e escores das escalas Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) e 

General Anxiety Disorder-7 (GAD-7). Variáveis correlacionadas foram adicionadas 

como interação (renda e ocupação, estado civil e com quem mora). 



 

 

4 RESULTADOS 

 

Embora 3.202 indivíduos tenham respondido à pesquisa, apenas 2.398 

participantes atenderam aos nossos critérios de inclusão. Foram excluídos aqueles 

que não aceitaram participar (N=7); sujeitos menores de 18 anos (N=4); residentes 

em cidades que não eram brasileiras (N=9); indivíduos que não estavam em 

quarentena (N= 318); pessoas com resposta duplicada ou triplicada (N=3); e todos os 

que apresentaram variância zero nas escalas de sintomas de depressão e ansiedade 

(N=463). 

 

4.1 Características sociodemográficas 

 

A maioria dos entrevistados era do sexo feminino (72.89%); estava na faixa 

etária de 18 a 30 anos (52.22%); pertencia à cor/raça branca (74.73%); se 

caracterizava como parte do estado civil solteiro (58.63%); tinha nível de escolaridade 

alto (62,59% possuía pelo menos o ensino superior completo); era dotada de uma 

renda familiar de 1 a 6 salários mínimos (47,08%); trabalhava (47,20%) e/ou estudava 

(35,50%); morava com cônjuge (30,89%) e/ou família (33,47%); não possuía filhos 

(69,18%); e residia na região Sudeste do Brasil (85,28%). A Tabela 1 mostra as 

características sociodemográficas dos participantes. 

Os dados dos participantes que assinalaram a categoria “outros” no que se 

refere ao sexo dos indivíduos foram excluídos nas análises estatísticas a seguir por 

apresentarem um N amostral pequeno (0.16%) e que impossibilitava a análise 

estatística. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas da amostra 

 

 

Características Sociodemográficas/Especificidades N (%) 

Sexo   

 Masculino 646 (26,95) 

 Feminino 1748 (72,89) 

 Outro 4 (0,16) 

Idade   

 18-30 anos 1252 (52,22) 

 31-40 anos 611 (25,48) 

 41-50 anos 282 (11,76) 

 51-60 anos 188 (7,84) 

 61-70 anos 60 (2,50) 

 > 70 anos 5 (0,20) 

Cor/raça  

 Branca 1792 (74,73) 

 Preta/negra 141 (5,88) 

 Parda 387 (16,14) 

 Amarela 70 (2,92) 

 Indígena 8 (0,33) 

Estado civil  

 Solteiro(a) 1406 (58,63) 

 Casado(a)/União estável 832 (34,70) 

 Divorciado(a)/separado(a) 146 (6,09) 

 Viúvo(a) 14 (0,58) 

Nível de escolaridade  

 Ensino Fundamental incompleto 3 (0,13) 

 Ensino Fundamental completo 8 (0,33) 

 Ensino Médio incompleto 13 (0,54) 

 Ensino Médio completo 179 (7,47) 

 Ensino Superior incompleto 694 (28,94) 

 Ensino Superior completo 516 (21,52) 

 Pós-graduação incompleta 191 (7,96) 

 Pós-graduação completa 794 (33,11) 

Renda familiar*  

 Nenhuma renda 40 (1,67) 

 Até 1 salário-mínimo (US$ 200,00) 99 (4,13) 

 De 1 a 3 salários-mínimos (de US$200,00 até R$627,00) 527 (21,98) 

 De 3 a 6 salários-mínimos (de US$627 até US$1.254,00) 602 (25,10) 

 De 6 a 9 salários-mínimos (de US$1.254,00 até US$1.881,00) 379 (15,80) 

 De 9 a 12 salários-mínimos (de US$1.881,00 até US$2.508,00) 258 (10,76) 

 De 12 e 15 salários-mínimos (de US$2.508,00 até US$3.135,00) 172 (7,17) 

 Mais de 15 salários-mínimos (mais de US$3.135,00) 321 (13,39) 
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Ocupação**  

 Estudo 1119 (35,50) 

 Trabalho 1488 (47,20) 

 Desempregado(a) 293 (9,30) 

 Do lar 214 (6,80) 

 Não tenho atividade 38 (1,20) 

Com quem reside**  

 Cônjuge (parceiro, namorado ou noivo) 919 (30,89) 

 Com meus filhos(as) 552 (18,56) 

 Família (pais e/ou irmão(s)) 996 (33,48) 

 Amigos 144 (4,84) 

 Sozinho 269 (9,04) 

 Outros parentes 95 (3,19) 

Filhos   

 Não 1659 (69,18) 

 1 345 (14,39) 

 2 294 (12,26) 

 3 77 (3,21) 

 4 ou mais 23 (0,96) 

Região brasileira  

 Norte 18 (0,75) 

 Nordeste 129 (5,38) 

 Centro Oeste 70 (2,92) 

 Sudeste 2045 (85,28) 

  Sul 136 (5,67) 
Notas: N: número de indivíduos; * 1 real (R$) = 5 dólares; ** Participantes poderiam assinalar mais de uma 
resposta 
 

 

4.2 Características relacionadas à quarentena 

 

Quanto à situação em relação ao vírus, a maioria dos entrevistados (96,54%) 

não foi diagnosticada com COVID-19. Até a data da resposta da pesquisa, a maior 

parte dos participantes (69,31%) estava em quarentena há mais de 1 mês e ainda 

permanecia nessa situação (96,46%). 

Sobre a frequência de saída da residência, metade dos entrevistados 

afirmaram sair pelo menos um dia por semana (49,95%). Os principais motivos para 

saída envolvem ida ao mercado (37,95%) e/ou farmácia (22,96%). A Tabela 2 mostra 

os dados relacionados à quarentena. 
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Tabela 2. Características relacionadas à quarentena 

Características relacionadas à quarentena N (%) 

Situação em relação ao COVID-19  

 Foi diagnosticado(a) com COVID-19 19 (0,79) 

 É um caso suspeito/provável de COVID-19 64 (2,67) 

 Não foi diagnosticado(a) com COVID-19  2315 (96,54) 

Há quanto tempo começou a quarentena?  

 Menos de 1 semana 8 (0,33) 

 De 1 a 2 semanas 16 (0,68) 

 De 3 a 4 semanas 337 (14,05) 

 Mais de 1 mês 1662 (69,31) 

 Mais de 2 meses 349 (14,55) 

 3 meses ou mais 26 (1,08) 

Há quanto tempo terminou a quarentena?  

 Ainda não terminou 2313 (96,46) 

 Menos de 1 semana 35 (1,46) 

 De 1 a 2 semanas 26 (1,09) 

 De 3 a 4 semanas 13 (0,54) 

 Mais de 1 mês 10 (0,41) 

 Mais de 2 meses 0 

 3 meses ou mais 1 (0,04) 

Com que frequência você sai ou saiu de casa durante o período de 
quarentena?  

 Não saí de casa 352 (14,68) 

 1 dia por semana 1198 (49,96) 

 2 dias por semana 422 (17,60) 

 3 dias por semana 188 (7,84) 

 4 dias por semana 69 (2,88) 

 5 dias por semana 66 (2,75) 

 6 dias por semana 18 (0,75) 

 Todos os dias 85 (3,54) 

Quais os motivos para sair?  

 Não saio 272 (5,52) 

 Mercado 1869 (37,95) 

 Farmácia 1131 (22,96) 

 Trabalho 353 (7,16) 

 

Ir ao hospital ou a outros serviços de saúde (exemplo: vacina, consulta 
médica, pronto-socorro) 267 (5,4) 

 Visitar familiares 253 (5,13) 

 Visitar amigos 84 (1,78) 

 Fazer atividades esportivas ou recreativas ao ar livre 254 (5,15) 

 Passear com animal de estimação 213 (4,32) 

  Outros motivos 228 (4,63) 

Notas: N: número de indivíduos; *Participantes poderiam assinalar mais de uma resposta. 
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Em relação aos sintomas de depressão, avaliados pelos escores do PHQ-9, 

12,81% (N=224) das mulheres e 20,59% (N=133) dos homens tiveram ausência ou 

sintomas mínimos;  26,43% (N=462) das mulheres e 33,59% (N=217) dos homens 

apresentaram sintomas leves; 24,31% (N=425) das mulheres e 23,22% (N=150) dos 

homens apresentaram sintomas moderados; 21,85% (N=382) das mulheres e 15,17% 

(N=98) dos homens apresentaram sintomas moderadamente graves; e 14,60% 

(N=255) das mulheres e 7,43% (N=48) dos homens apresentaram sintomas graves 

de depressão. 

Sobre os sintomas de ansiedade, avaliados pelos escores do GAD-7, 10,18% 

(N=178) das mulheres e 17,80% (N=115) dos homens tiveram ausência ou sintomas 

mínimos; 29,41% (N=514) das mulheres e 35,91% (N=232) dos homens 

apresentaram sintomas leves de ansiedade; 40,90% (N=715) das mulheres e 34,83% 

(N=225) dos homens apresentaram sintomas moderados de ansiedade; e 19,51% 

(N=341) das mulheres e 11,46% (N=74) dos homens apresentaram sintomas graves 

de ansiedade. 

 

 

4.3 Uso de substâncias psicoativas durante a quarentena 

 

Quanto ao uso na vida (usou pelo menos uma vez durante a vida) de drogas, 

foi observado que: 58,97% (N=381) dos homens e 41,01% (N=717) das mulheres já 

usaram derivados do tabaco; 90,86% (N=587) dos homens e 84,55% (N=1478) 

mulheres já consumiram bebidas alcoólicas; 58,51% (N=378) dos homens e 42,16 

(N=737) das mulheres já usaram maconha; 19,34% (N=125) dos homens e 6,63% 

(N=116) das mulheres já usaram cocaína/crack; 28,48% (N=184) dos homens e 

14,98% (N = 262) das mulheres já usaram anfetamina/ecstasy; 28,79% (N=186) dos 

homens e 11,21% (N=196) das mulheres já usaram inalantes;  16,40% (N=106) dos 

homens e 4,11% (N=72) das mulheres já usaram hipnóticos/sedativos; 30,49% (N= 

197) dos homens e 6,46% (N=113) das mulheres já usaram alucinógenos; 8,04% 

(N=52) dos homens e 1,60 (N=28) já usaram opioides/opiáceos; 8,35% (N=54) dos 

homens e 1,48% (N=26) das mulheres já usaram outros tipos de drogas. 

Em relação à frequência de uso de substâncias psicoativas antes e durante a 

quarentena, de maneira geral, houve uma diminuição no uso de praticamente todas 
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as substâncias investigadas neste estudo (exceto hipnóticos, sem variação 

significativa). Embora houvesse diminuição estaticamente significativa no uso de 

drogas, o tamanho de efeito foi pequeno, segundo o constatado pelos valores de Delta 

de Cliff, os quais indicaram números menores que 0,2 (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Frequência de uso de substâncias psicoativas antes e durante a quarentena 
causada por COVID-19. São apresentados o número total de indivíduos e a respectiva 
porcentagem. 

 

Substância T 
0 

N (%) 
1 

N (%) 
2 

N (%) 
3 

N (%) 
4 

N (%) 
V p Delta 

Derivados do 
tabaco 

A 1686 (70) 357 (15) 87 (4) 57 (2) 207 (9) 
-13,33 <0,001* 0,11007 

D 1975 (82) 135 (6) 52 (2) 48 (2) 184 (8) 

          

Bebidas 

alcoólicas 

A 435 (18) 1115 (47) 718 (30) 108 (5) 18 (1) 
-7,816 <0,001* 0,06255 

D 803 (34) 711 (30) 590 (25) 189 (8) 101 (4) 

          

Maconha 
A 1669 (70) 449 (19) 113 (5) 55 (2) 108 (5) 

-14,247 <0,001* 0,13362 
D 2021 (84) 136 (6) 75 (3) 43 (2) 119 (5) 

          

Cocaína/ 
crack 

A 2290 (96) 92 (4) 9 (0) 2 (0) 1 (0) 
-4,819 <0,001* 0,02121 

D 2341 (98) 42 (2) 8 (0) 2 (0) 1 (0) 

          

Anfetamina/ 
ecstasy 

A 2168 (91) 211 (9) 10 (0) 3 (0) 2 (0) 
-11,358 <0,001* 0,07175 

D 2340 (98) 48 (2) 5 (0) 0 (0) 1 (0) 

          

Inalantes 
A 2256 (94) 132 (6) 4 (0) 1 (0) 1 (0) 

-8,44 <0,001* 0,04181 
D 2356 (98) 38 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

          

Hipnóticos/ 
sedativos 

A 2144 (90) 162 (7) 25 (1) 20 (1) 43 (2) 
-1,657 0,098 0,02082 

D 2198 (92) 87 (4) 34 (1) 20 (1) 55 (2) 

          

Alucinógenos 
A 2198 (92) 182 (8) 9 (0) 3 (0) 2 (0) 

-9,39 <0,001* 0,05219 
D 2323 (97) 65 (3) 5 (0) 1 (0) 0 (0) 

          

Opioides/ 
opiáceos 

A 2332 (97) 54 (2) 4 (0) 2 (0) 2 (0) 
-3,253 0,001* 0,01004 

D 2356 (98) 34 (1) 4 (0) 0 (0) 0 (0) 

          

Outros 
A 2305 (96) 45 (2) 9 (0) 4 (0) 29 (1) 

-2,949 0,003* 0,01037 
D 2332 (97) 27 (1) 3 (0) 5 (0) 27 (1) 

Notas: N: número de indivíduos; A: Antes da quarentena, D: Durante a quarentena; 0: Nenhuma vez; 
1: Poucas vezes (menos de 1x/semana); 2: Às vezes (de 1 a 3x/semana); 3: Frequentemente (4 a 
5x/semana); 4: Diariamente ou quase todos os dias; *p<0,01, Teste de Wilcoxon. 
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Especificamente em relação às quantidades consumidas, houve uma 

diminuição pequena no uso de tabaco (V=-2,451, p=0,014, Delta 0,0390) e doses de 

álcool (V=-3,429, p<0,001, Delta=0,0398). Conforme esboçado na Tabela 4, apesar 

de não ser a maioria, uma quantidade considerável de indivíduos aumentou o uso de 

cigarros durante a quarentena: 36% das pessoas que antes consumiam de 6 a 10 

cigarros diários passaram a consumir 11 ou mais; 30% das pessoas que consumiam 

de 11 a 20 cigarros diários passaram a consumir 21 ou mais cigarros; e 33% das 

pessoas que consumiam de 21 a 30 cigarros diários passaram a consumir mais de 31 

cigarros. Pode-se observar, também, que aqueles que usavam tabaco 

esporadicamente diminuíram ainda mais esse uso. Na Tabela 4, são apresentados o 

número total de indivíduos e a respectiva porcentagem. 

 

Tabela 4. Quantidades de cigarros e doses de bebidas alcoólicas consumidas por dia antes 
e durante a quarentena causada por COVID-19  

Notas: N: número de indivíduos; A: Antes da quarentena, D: Durante a quarentena; *p<0,01, Teste de 
Wilcoxon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substância T 

Não 
faz 
uso 

N (%)  

1 a 5 
N (%) 

6 a 10  
N (%)  

11 a 
20  

N (%) 

21 a 
31 

N (%) 

Mais  
de 31 
N (%) 

V p Delta 

Tabaco 
A 

1895 
(79) 

338 
(14) 

76 (3) 67 (3) 9 (0) 9 (0) 
-2,451 0,014 0,0390 

D 
2029 
(85) 

184 
(8) 

77 (3) 63 (3) 28 (1) 13 (1) 

 

  

Não 
faz 
uso 

N (%)  

1 a 2 
N (%) 

3 a 4 
N (%) 

5 a6 
N (%)  

7, 8 ou 
9 

N (%)  

Mais 
de 10 
N (%) 

 

Mais 
de 20 
N (%) 

 

  

Álcool 

A 
732 
(31) 

1018 
(43) 

325 (14) 187 (8) 68 (3) 52 (2) 12 (1) 

-3,429 <0,001* 0,0398 

D 
887 
(37) 

867 
(36) 

347 (14) 172 (7) 57 (2) 48 (2) 16 (1) 
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4.4 Características sociodemográficas associadas ao impacto na saúde 

mental dos indivíduos em quarentena e à variação na frequência do uso 

de drogas 

 

As variáveis associadas a uma maior variação na frequência no uso de 

substâncias psicoativas, ou seja, no sentido de redução de uso, estão demonstradas 

na Tabela 5. De acordo com a análise estatística usada neste estudo, comparados às 

mulheres, os homens tiveram uma menor variação na frequência de uso de 

substâncias (B=-0,502, p=0,004). Em relação ao estado civil, casados (B=0,945, 

p=<0,001) e divorciados (B=1,135, p=0,011) tiveram uma maior variação na 

frequência de uso, no sentido de redução de uso, ao serem comparados com pessoas 

solteiras. O número de dias que o indivíduo saiu de casa durante a quarentena 

também foi relacionado a uma maior variação na frequência de uso (B=0,123, 

p=0,012).  

As ocupações de trabalhar, estudar, ambos ou nenhuma das duas alternativas 

não tiveram influência na variação da frequência de uso de substâncias, mas existe 

um efeito do aumento da variação do uso, entre aqueles que alegam ser responsáveis 

por trabalhos domésticos ou “do lar” (B=0,577, p=0,046).  

Não foram encontradas associações entre a variação na frequência no uso de 

substâncias psicoativas durante a quarentena e as categorias idade, renda familiar, 

morar com os filhos ou amigos, situação em relação ao COVID-19 (foi diagnosticado, 

não foi diagnosticado ou é um caso suspeito), início da quarentena, escores das 

escalas de ansiedade e depressão, bem como região onde o indivíduo vive. 

As variáveis correlacionadas como interação (renda e ocupação, estado civil e 

com quem mora) não estiveram relacionadas a um aumento na variação da frequência 

do uso de drogas. 
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Tabela 5. Efeito de variáveis sociodemográficas, de saúde mental e relacionadas ao COVID-
19 na variação do uso de substâncias psicoativas antes e durante a quarentena (n=2394) * 

        Características  B 95% CI p 

Sexo (referência = feminino) 

Masculino -0,502 -0,843 -0,161 0,004 

Idade 0,010 -0,008 0,028 0,256 

Renda familiar (referência = mais de 15 salários-mínimos) 

De 9 a 12 salários-mínimos -0,389 -2,372 1,595 0,701 

De 3 a 9 salários-mínimos 0,089 -1,633 1,811 0,919 

De 1 a 3 salários-mínimos -0,904 -2,617 0,809 0,301 

Até 1 salário-mínimo -0,479 -2,373 1,416 0,621 

Trabalho e estudo (referência = nenhum dos dois) 

Só trabalha 0,089 -1,543 1,721 0,915 

Só estuda -0,798 -2,538 0,941 0,368 

Trabalha e estuda -0,862 -2,814 1,090 0,387 

Do lar (referência = não) 

Do lar 0,577 0,011 1,144 0,046 

Estado civil (referência = solteiro) 

Casado 0,945 0,480 1,411 0,000 

Divorciado 1,135 0,260 2,010 0,011 

Viúvo 2,412 -0,337 5,161 0,085 

Mora com os filhos (referência = não) 

Mora com os filhos 1,026 -0,055 2,107 0,063 

Mora com amigos (referência = não) 

Mora com amigos 0,011 -0,621 0,643 0,973 

Situação COVID (referência = fui diagnosticado) 

Não fui diagnosticado com COVID-19 0,092 -1,583 1,766 0,914 

Sou um caso suspeito/provável de COVID-19 0,260 -1,617 2,137 0,786 

Número de dias que sai de casa 0,123 0,027 0,219 0,012 

Início da quarentena (referência = menos de 1 semana) 

De 1 a 2 semanas 0,957 -2,142 4,057 0,545 

De 3 a 4 semanas 2,052 -0,536 4,639 0,120 

Mais de 1 mês 1,580 -0,995 4,156 0,229 

Mais de 2 meses 1,781 -0,810 4,372 0,178 

3 meses ou mais 2,396 -0,545 5,337 0,110 

Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) 0,023 -0,010 0,056 0,165 

General Anxiety Disorder-7 (GAD-7) -0,029 -0,073 0,015 0,196 

Região (referência = centro-oeste) 

Nordeste 0,594 -0,466 1,653 0,272 

Norte -0,050 -1,971 1,870 0,959 

Sudeste -0,239 -1,108 0,630 0,590 

Sul -0,004 -1,057 1,049 0,994 

Renda e ocupação (referência = mais de 15 salários-mínimos, não trabalha, nem estuda) 

De 9 a 12 salários-mínimos, trabalha 0,583 -1,523 2,690 0,587 
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De 3 a 9 salários-mínimos, trabalha -0,015 -1,850 1,820 0,987 

De 1 a 3 salários-mínimos, trabalha 0,562 -1,326 2,449 0,560 

Até 1 salário-mínimo, trabalha 0,251 -2,649 3,150 0,865 

De 9 a 12 salários-mínimos, estuda -0,179 -2,411 2,052 0,875 

De 3 a 9 salários-mínimos, estuda 0,187 -1,753 2,126 0,850 

De 1 a 3 salários-mínimos, estuda 1,417 -0,534 3,369 0,155 

Até 1 salário-mínimo, estuda 1,049 -1,172 3,271 0,355 

De 9 a 12 salários-mínimos, ambos 1,203 -1,291 3,697 0,344 

De 3 a 9 salários-mínimos, ambos 0,285 -1,867 2,437 0,795 

De 1 a 3 salários-mínimos, ambos 1,495 -0,669 3,658 0,176 

Até 1 salário-mínimo, ambos -0,048 -2,772 2,676 0,973 

Estado civil e mora com os filhos (referência = solteiro, não mora com os filhos) 

Casado, mora com os filhos -0,870 -2,050 0,310 0,149 

Divorciado, mora com os filhos -0,371 -1,978 1,236 0,651 

Viúvo, mora com os filhos -2,919 -6,898 1,060 0,150 

Nota: * Foram excluídos os dados dos participantes que assinalaram a categoria “outros” em relação 
ao sexo, por apresentarem um N amostral pequeno, que impossibilitava a análise estatística.  

 

 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Este estudo analisou o uso de substâncias psicoativas em uma amostra de 

indivíduos brasileiros e as formas pelas quais esse uso estava relacionado ao período 

de quarentena ocasionado pelo COVID-19, bem como à saúde mental, utilizando-se 

escalas de sintomas de depressão e ansiedade. Verificou-se que houve uma 

diminuição na frequência do uso de praticamente todas as substâncias psicoativas 

investigadas neste estudo. Este achado está de acordo com o que foi encontrado em 

algumas pesquisas recentes, as quais também não identificaram um aumento no uso 

de drogas durante o início da pandemia por COVID-19 (SIDOR & RZYMSKI, 2020; DI 

RENZO et al., 2020). 

Rehm et al. (2020) visualizaram dois cenários distintos sobre o uso de álcool 

durante a pandemia por COVID-19: um deles indicava um aumento dos padrões de 

uso de álcool em decorrência, principalmente, do sofrimento psicológico, do 

isolamento social e das incertezas sobre o futuro; o outro postulava reduções no nível 

de uso de álcool, o que seria baseado em uma diminuição de renda. Em nosso estudo, 

os dados foram coletados no primeiro mês após a implementação da medida de 

quarentena no Brasil, podendo representar a realidade inicial do fenômeno descrito 

por Rehm et al. (2020). Eventualmente, esses cenários poderão convergir, à medida 

em que os meses se sucedem e novos acontecimentos dinamizam os cenários 

regionais, tal qual o estudo de Wu et al. (2008) indica, corroborado pelo fato de que, 

após três anos de uma pandemia por SARS, foi observado um aumento nos padrões 

de uso de álcool. Enquanto no estudo de Manthey et al. (2021), com a população 

adulta europeia, os entrevistados relataram diminuição em vez de aumento no uso de 

álcool e o padrão oposto foi observado para o uso de tabaco e maconha.  

Foi encontrada uma diminuição pequena nas quantidades diárias de tabaco e 

de doses de álcool consumidas. Porém, entre pessoas que já usavam cigarro de forma 

acentuada, uma quantidade considerável de indivíduos aumentou o uso durante a 

quarentena. Na pesquisa de Bommele et al. (2020), foi relatado um aumento de 18,9% 

no hábito de fumar devido ao COVID-19, estando isso associado ao estresse causado 

pela pandemia. 

Uma possível explicação para o aumento na quantidade de cigarros entre 

aqueles que já os usavam de maneira acentuada diz respeito ao efeito que o contexto 
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desempenha quanto ao indivíduo, estando diretamente ligado à possibilidade ou não 

de fumar. De acordo com o princípio de Premack (1959), não é possível dissociar 

determinados comportamentos do contexto em que eles ocorrem, sendo que o efeito 

de um comportamento leva em conta o tempo de exposição com estímulos 

discriminativos ambientais que eliciam, por exemplo, o comportamento de fumar. Se 

uma pessoa possuía o hábito de fumar mais em sua residência, com a pandemia, 

essa pessoa acaba estando mais tempo em casa, onde é permitido que ela fume de 

maneira livre, logo, podemos inferir que haverá um aumento na quantidade de droga 

consumida, pois aumentou-se a exposição temporal relativa ao contexto associado ao 

comportamento de fumar. Pessoas que fumam têm sido identificadas como mais 

vulneráveis à infecção por COVID-19 e suas complicações associadas (BRAKE et al., 

2020). Dessa forma, é necessária uma maior atenção a este grupo, sendo importante 

entender se as mudanças nos padrões do tabagismo estão associadas a sofrimento 

emocional ou a respostas ao tédio (GARCÍA-ÁLVAREZ et al., 2020; VOLKOW, 2020). 

O mesmo princípio também pode ser uma explicação possível para a redução geral 

das outras substâncias, já que os contextos, como festas, bares e restaurantes, nos 

quais há um maior consumo de álcool e outras drogas, estavam fechados em nosso 

país, durante o período investigado. 

Em relação ao uso na vida, os homens apresentaram maiores porcentagens de 

uso em todos as drogas. Esse dado se assemelha ao que foi encontrado nos dois 

levantamentos domiciliares sobre o consumo de substâncias psicoativas, pela 

população brasileira feitos pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas (CEBRID) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Nesse 

estudo, indicou-se que os homens apresentaram maiores porcentagens de uso de 

praticamente todas as drogas ao longo de suas vidas, incluindo álcool e tabaco 

(GALDURÓZ et al., 2000; CEBRID, 2007). Isso também é encontrado no III 

Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, realizado 

pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no qual foi apontado uma maior proporção 

de homens, em comparação a mulheres, que reportaram o consumo de bebidas 

alcoólicas e cigarros na vida (BASTOS et al., 2017). 

Sobre a variação na frequência do consumo de substâncias psicoativas, os 

homens tiveram uma menor variação se comparado às mulheres, ou seja, mantiveram 

o padrão de uso prévio à pandemia. A comparação entre pessoas solteiras, casadas 



D i s c u s s ã o  | 21 

 

e divorciadas também mostrou que solteiras apresentaram uma diminuição na 

variação da frequência de uso.  

Já o número de dias que o indivíduo saiu de casa durante a quarentena esteve 

associado a um aumento na variação da frequência de uso. É preciso ressaltar que 

reuniões coletivas, em bares e festas foram suspensos durante o período de 

quarentena por COVID-19, impossibilitando esses encontros e, consequentemente, 

influenciando o consumo de drogas. 

A nova dinâmica familiar, em que as pessoas passam mais tempo em casa, por 

sua vez, provocou mudanças significativas entre as relações, exigindo maiores 

esforços de pais e responsáveis, que necessitaram conciliar trabalho remoto, afazeres 

domésticos e cuidados com filhos (KRAMER & KRAMER, 2020; MARQUES et al., 

2020). Provavelmente, isso impactou principalmente aqueles que já tinham o trabalho 

do lar como sua ocupação principal, diminuindo ainda mais a frequência de uso de 

substâncias psicoativas.    

Não foram encontradas associações entre a variação na frequência no uso de 

substâncias psicoativas durante a quarentena e a categoria idade, o que corrobora a 

pesquisa de Sidor & Rzymski (2020), na qual também não foram identificadas 

associações entre a frequência de consumo de álcool, idade e IMC (Índice de Massa 

Corporal) durante a pandemia por COVID-19. 

Não houve diferença entre a variação na frequência de uso de substâncias 

psicoativas entre as regiões brasileiras em nosso estudo, porém, cabe pontuar que 

existe uma menor prevalência de dependência de drogas na Região Sul, ainda que 

essas diferenças não sejam estatisticamente significativas (BASTOS et al., 2017). 

Uma hipótese para esse dado não ter sido associado consiste no fato de que grande 

parte da nossa amostra aparece composta por indivíduos da região sudeste, o que 

inviabiliza uma análise estatística mais abrangente sobre o uso de drogas em 

diferentes regiões do país. 

A renda familiar também não entrou como fator associado à variação na 

frequência do uso de substâncias psicoativas. No entanto, é importante frisar que a 

maior parte do nosso grupo populacional é composto por indivíduos de maiores 

rendas familiares e altos níveis de escolaridade, sendo que essa associação não pode 

ser generalizada para a população brasileira. As medidas de distanciamento social 

ocasionadas pela pandemia por COVID-19 e o consequente impacto nas atividades 



D i s c u s s ã o  | 22 

 

econômicas podem ter graves efeitos na saúde mental entre aqueles que vivem em 

piores condições socioeconômicas (ARAGONA et al., 2020).  

Finalmente, foi apontado que pacientes com transtornos mentais como 

depressão, ansiedade e estresse possuem maiores riscos para transtorno por uso de 

álcool (KESSLER et al., 1997). Ainda assim, não houve associação entre variação de 

frequência do uso de drogas durante a pandemia e as escalas de depressão (PHQ-9) 

e ansiedade (GAD-7). Porém, é essencial postular que a saúde mental dos indivíduos 

em quarentena é algo que demanda atenção. O sofrimento pessoal relacionado à 

pandemia de COVID-19 pode levar a um aumento de problemas relacionados à saúde 

mental e ao uso de álcool e/ou agravamento de padrões de uso a longo prazo (REHM 

et al., 2020). Existe, também, o efeito da mídia sobre a população, que, por meio de 

manchetes e imagens sensacionalistas, pode contribuir para o aumento da ansiedade 

e do medo (SHIGEMURA et al., 2020).  

Por outro lado, podemos perceber que um maior número de mulheres 

apresentou sintomas, durante a pandemia, que vão de moderados a graves no que 

se refere à depressão e à ansiedade se comparado aos homens. Esses achados 

condizem com a literatura da área, na qual são descritas maiores prevalências de 

depressão e ansiedade para o sexo feminino. Dados da Organização Mundial da 

Saúde (WHO) apontam que a prevalência de depressão atinge 5,8% da população 

brasileira, enquanto distúrbios de ansiedade afetam 9,3% (WHO, 2017). De acordo 

com pesquisas realizadas em cidades brasileiras, a depressão atinge 17,0% das 

mulheres e 7,3% dos homens; por outro lado, a ansiedade atinge 35,8% das mulheres 

e 19,5% dos homens (VIANA & ANDRADE, 2012; VORCARO et al., 2001). Não 

podemos afirmar a causalidade do fenômeno, porém, muitas pesquisas apontam os 

efeitos negativos da pandemia na saúde mental dos indivíduos, como depressão, 

ansiedade e transtorno do estresse pós-traumático (WU et al., 2008; LIANG et al., 

2020; WANG et al., 2020; AHMED et al., 2020; BROOKS et al., 2020). 

Embora nossos dados apontem para uma diminuição no uso de drogas durante 

a pandemia, preocupações relacionadas ao impacto do uso excessivo de drogas, 

assim como potenciais sintomas de doenças relacionadas à saúde mental, devem ser 

avaliados. A pesquisa de Raguin & Girard (2018) aponta que, diante do cenário de 

doenças infeccionas, mudanças climáticas, migrações e outros desafios, é 
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fundamental o desenvolvimento de uma cobertura universal de saúde, com propostas 

interdisciplinares e intersetoriais, priorizando a atenção primária à saúde. 

Algumas considerações e limitações devem ser discutidas para explicar os 

nossos resultados. Esta foi uma pesquisa baseada em um questionário online e se 

caracterizou por ter sido composta por uma amostra de conveniência, o que pode 

levar a um viés de seleção, uma vez que, com esse mecanismo, são atraídas pessoas 

com problemas relacionados ao uso de drogas ou à saúde mental. Ademais, apenas 

indivíduos que tiveram acesso à divulgação do questionário e que necessariamente 

tiveram um aparelho tecnológico com uma rede de internet conseguiram acessar a 

pesquisa. É preciso levar em consideração, também, uma quantidade grande de 

participantes com nível superior e com maior renda salarial, o que pode facilitar o 

cumprimento da medida de quarentena. Esses fatores estão associados a uma 

importante limitação, a saber, a não avaliação do uso de drogas entre indivíduos de 

menor nível econômico. Além disso, há o viés de recordação dos entrevistados, pois 

algumas questões referem-se ao período anterior à quarentena, o que implica uma 

ideia superestimada sobre os efeitos associados ao uso de drogas. É válido frisar que 

a pesquisa foi realizada rapidamente após a implementação da quarentena no país, 

menos de um mês após a medida de distanciamento social. Também não foram 

controladas as variações relacionadas ao nível de quarentena ou isolamento adotado 

pelos participantes. Por fim, esta pesquisa reflete a realidade local da população 

brasileira, especificamente a que reside na região Sudeste, devendo ser reproduzida 

em outros grupos populacionais.  

A relevância clínica deste estudo consiste em sugerir que indivíduos do sexo 

masculino, com ocupação diferente da doméstica e solteiros obtiveram menores 

variações na frequência de uso de substâncias psicoativas, ou seja, mantiveram o 

padrão de uso prévio à pandemia. A identificação dessas e outras associações com o 

uso de drogas podem ser utilizadas para orientação de intervenções médicas e 

programas educativos e preventivos. 

 

 

 

 



 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossos dados mostram que houve uma diminuição no uso de praticamente 

todas as substâncias psicoativas abordadas neste estudo, inclusive álcool e tabaco, 

durante o início da pandemia por COVID-19, no Brasil. Porém, analisando apenas a 

parcela de indivíduos que usam maiores quantidades de cigarros diariamente, houve 

um aumento nesse uso prejudicial. Existem fatores associados a uma menor variação 

na frequência de uso de substâncias antes e durante a quarentena, como ser do sexo 

masculino, ter ocupação diferente da doméstica e ser solteiro — esses mantiveram o 

padrão de uso prévio à pandemia. Houve uma maior percepção de sintomas de 

ansiedade e depressão entre as mulheres no período de quarentena, porém, isso não 

foi associado à variação na frequência de uso de substâncias psicoativas. Cabe 

salientar que os dados começaram a ser coletados logo no início do período de 

quarentena imposto no Brasil e que a pandemia ainda estava em desenvolvimento no 

país, de forma que as consequências desse cenário, a longo prazo, só poderão ser 

avaliadas com estudos longitudinais. 
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ANEXO 1 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Estudo dos reflexos da 

quarentena e do isolamento social devido à pandemia por COVID-19 sobre o uso de 

substâncias psicoativas”. Este estudo será feito da seguinte maneira: você está 

recebendo um questionário ONLINE e a sua participação consiste em responder cinco 

seções de questões, que englobam dados sociodemográficos, COVID-19, quarentena 

e isolamento social, uso de substâncias psicoativas, ansiedade e depressão.  

O preenchimento de todas essas seções tomará cerca de 10 minutos do seu tempo. 

Objetiva-se investigar, de maneira transversal, o impacto psicológico da quarentena e 

do isolamento social devido ao COVID-19 nos usuários de substâncias psicoativas. 

Além disso, objetiva-se: a) verificar o consumo de drogas por usuários em situação de 

quarentena e isolamento social devido à pandemia por COVID-19, identificando os 

tipos de substâncias consumidas e a frequência de uso; b) investigar a relação entre 

o uso de drogas e os períodos de quarentena e isolamento social e c) Identificar 

fatores psicológicos que podem influenciar o uso de substâncias psicoativas. 

Os riscos envolvidos serão mínimos, sendo que você pode se sentir desconfortável 

com o conteúdo das perguntas. Em relação aos benefícios da pesquisa, espera-se 

encontrar evidências sobre o impacto psicológico da quarentena e do isolamento 

social em usuários de substâncias psicoativas para estudar seus prováveis efeitos na 

saúde mental e no bem-estar psicológico. O entendimento do problema permite fazer 

um diagnóstico prévio destes indivíduos, para promover ações de apoio aos usuários 

e estabelecer estratégias de prevenção. 

Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão completamente 

ANÔNIMAS, de modo a preservar a sua identidade. 

Caso a pesquisa resulte comprovadamente em dano pessoal, ressarcimento e 

indenizações previstas em lei poderão ser requeridos pelo participante. 

Em caso de dúvidas, a principal investigadora é a pós-graduanda Ana Carolina 

Adinolfi Xavier, que pode ser contatada pelo e-mail: anacarol.adinolfi@gmail.com. Se 

você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 740 – CEP 04023-900, 

Vila Clementino, São Paulo/SP. E-mail: <cepunifesp@unifesp.br>. Os telefones são 

011-5571-1062 e 011-5539-7162. 

Este termo foi elaborado em formato eletrônico e, caso você aceite participar, deve 

assinalar a opção “Sim”, abaixo: 

( ) Sim, concordo em participar da pesquisa. 

( ) Não concordo em participar da pesquisa. 
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ANEXO 3 – Questionário online completo 
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ANEXO 4 – Artigo referente à tese publicado na revista International 

Journal of Mental Health and Addiction (IJMA) 

 



 

 

 

 

 


